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RESUMO 

 

Desenvolvimento de locos de microssatélite para a caracterização da diversidade 

genética de acessos de urucum (Bixa orellana L.) 

 

 
O objetivo do presente projeto foi caracterizar a diversidade genética de 63 acessos de 

urucum (Bixa orellana), mantidos no Banco de Germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), 

a partir da utilização de marcadores microssatélites. Para tanto foram desenvolvidos locos 

microssatélites para a espécie por meio de uma biblioteca genômica enriquecida. A partir da 

biblioteca genômica desenvolvida foram obtidas e sequenciadas um total de 84 colônias. 

Deste total, foram encontrados microssatélites em 57 colônias, o que representa 67,9% de 

enriquecimento. Foram identificados 70 microssatélites, sendo que destes, foram desenhados 

e selecionados um total de 31 iniciadores. Dentre estes, 25 iniciadores apresentaram produtos 

de amplificação, sendo 15 (60%) monomórficos para o grupo de indivíduos estudados. A 

caracterização dos acessos presentes no germoplasma de urucum, com os 10 iniciadores 

polimórficos permitiu identificar 38 alelos polimórficos, variando de 2 a 6 alelos por loco, 

obtendo-se uma média de 3,8 alelos por loco. Os valores de heterozigosidade esperada (He) 

variaram de 0,464 a 0,765, com média de 0,572. Por outro lado, a heterosigozidade observada 

(Ho) variou de 0 a 0,744, com média de 0,362. A partir dos índices de fixação de Wright foi 

possível inferir a taxa aparente de cruzamento, que neste caso foi de 0,39. Os valores de PIC 

observados neste estudo variaram de 0,359 a 0,725, com média de 0,497. Os marcadores 

BorB4, BorG3, BorC12, BorG4, BorA2 e BorF5_2 demonstraram ser moderadamente 

informativos enquanto os iniciadores BorB10, BorB12, BorF1 e BorE7 foram considerados 

marcadores altamente informativos. A análise de agrupamento para os genótipos avaliados 

apresentou estruturação em dois grandes grupos, um com acessos da região Norte e outro com 

os acessos da região Sudeste. Os valores das distâncias de Rogers modificada estimados a 

partir dos marcadores SSR, variaram de 0 a 0,968, podendo ser identificadas apenas duas 

duplicatas. O coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as distancias genéticas e 

geográficas obtido com o teste de Mantel foi baixo (r = 0,367),  embora significativo 

(P<0,01). A partir da análise bayesiana realizada pelo software Structure, o conjunto de 

acessos foi dividido em dois grupos, que coincidiram com os grupos obtidos na análise de 

agrupamento, demonstrando a consistência dos dados obtidos. Foi possível identificar que o 

grupo de acessos do Grupo 2 (região Norte) apresenta índices de diversidade superiores ao 

Grupo 1 (região Sudeste). Os valores médios obtidos de FST (0,183) e GST' (0,194)  indicam a 

existência de estruturação na amostra total e corrobora os resultados obtidos pela análise de 

agrupamento, e também com os dados obtidos pela análise de estruturação com o software 

Structure. Os valores médios de FIT (0,483) e HT’ (0.632) demonstraram a elevada diversidade 

genética no conjunto de acessos estudado. O fato de que os valores de FIS e GIS sejam maiores 

do que os valores de FST e GST para praticamente todos os locos, indicam a existência de 

maior diversidade dentro de cada grupo de acessos do que entre os grupos. A manutenção do 

banco ativo de germoplasma de urucum possibilita a preservação do patrimônio genético e 

pode fornecer matéria prima para as atividades de melhoramento e fomento da cadeia 

produtiva da cultura. 

 

Palavras chave: Urucum; Bixa orellana; Marcadores microssatélites; Diversidade genética; 

Banco de Germoplasma 
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ABSTRACT 

 

Development of microsatellite loci to characterize the genetic diversity of annatto (Bixa 

orellana L.) accessions 

 

The aim of this project was to characterize the genetic diversity of 63 accessions of 

annatto (Bixa orellana), maintained at the Germplasm Bank of the Agronomic Institute (IAC), 

using microsatellite markers. For that purpose, microsatellite loci have been developed for 

this species through an enriched DNA genomic library. From the genomic library developed a 

total of 84 colonies were obtained and sequenced. Microsatellites were found in 57 colonies, 

representing 67.9% of enrichment. Seventy microsatellites were identified and, from those, a 

total of 31 primers were selected. Among these, 25 primers showed amplification products 

and 15 (60%) were monomorphic for the group of accessions studied. The germplasm 

accessions characterization with the 10 polymorphic primers showed 38 polymorphic alleles, 

ranging from 2 to 6 alleles per locus, yielding an average of 3.8 alleles per locus. Values of 

expected heterozygosity (He) ranged from 0.464 to 0.765, averaging 0.572. Moreover, the 

observed heterozygosity (Ho) ranged from 0 to 0.744, averaging 0.362. From the Wright’s 

fixation index, it was possible to infer the apparent outcrossing rate, which in this case was 

0.39. The PIC values observed in this study ranged from 0.359 to 0.725, averaging 0.497. The 

markers BorB4, BorG3, BorC12, BorG4, and BorA2 BorF5_2 were shown to be moderately 

informative, and the primers BorB10, BorB12, BorF1 BorE7 were considered highly 

informative markers. The cluster analysis for the genotypes showed structuring into two major 

groups, one with the accessions from the North and another with the accessions from the 

Southeast. The values of the modified Rogers distances estimated from the SSR markers 

ranged from 0 to 0.968, and only two duplicates were identified. The Pearson correlation 

coefficient (r) between genetic and geographic distances obtained with the Mantel test was 

low (r = 0.367), although significant (P <0.01). From the Bayesian analysis performed by the 

software Structure, the accessions were divided into two groups, which coincided with the 

groups obtained from the cluster analysis, demonstrating the consistency of the results 

obtained. It was possible to identify that the accessions in Group 2 (Northern region) present 

diversity indexes higher than Group 1 (Southeast). The average values of FST (0.183) and GST' 

(0.194) indicate the existence of genetic structure  in the total sample and confirms the results 

obtained in the cluster analysis, and also with the data obtained in the structure analysis using 

the software Structure. The average values of FIT (0.483) and HT’ (0.632) demonstrated the 

high genetic diversity among the accessions studied. The fact that the FIS and GIS values are 

higher than the values of FST and GST for almost all loci indicates that diversity is higher 

within each group than between groups of accessions. Maintaining the annatto germplasm 

bank enables the preservation of genetic resources and can provide material for breeding 

activities and improvements in the crop production chain. 

  

 

Keywords: Annatto; Bixa orellana; Microsatellite markers; Genetic diversity; Germplasm 

Bank 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O urucum (Bixa orellana L.) é uma cultura tropical originária da América 

provavelmente da região Amazônica. A espécie pertence à família Bixaceae. Dentro do seu 

gênero é a única espécie amplamente cultivada em todos os países tropicais.  Sendo assim, os 

principais países produtores de urucum são o Brasil, Peru e Quênia, sendo também encontrado 

na República Dominicana, Colômbia, Jamaica, Costa Rica, Suriname e outros países da Ásia 

(AKSHATHA et al., 2011). No Brasil, o urucum é cultivado em diversos estados, sendo São 

Paulo a principal região produtora (FABRI et al., 2011). O urucum apresenta grande 

importância econômica, por ser a única fonte do pigmento natural bixina. Estes corantes 

extraídos do urucum encontram-se entre os poucos permitidos pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Além de não serem tóxicos, não alteram o sabor dos alimentos, tendo sido 

muito utilizados em diversos ramos da indústria, desde a farmacêutica até a alimentícia.  

A conservação e manipulação de recursos genéticos do urucum representam as 

principais e mais difíceis metas almejadas nessa cultura. Por ser considerado o centro de 

origem do Urucum, o Brasil apresenta grande diversidade para esta espécie, sendo de grande 

importância a caracterização dessa diversidade visando a conservação de genótipos, além de 

fornecer informações aos programas de melhoramento genético. 

Bancos de germoplasma têm como objetivo principal evitar a perda de alelos que 

diminui a variabilidade genética disponível de determinada espécie. A perda da variabilidade 

leva a diminuição da eficiência do processo de seleção e aumenta a vulnerabilidade a pragas e 

condições abióticas adversas. Neste sentido, são considerados repositórios de material 

genético e representam uma alternativa interessante visando à manutenção da variabilidade 

genética parcial ou total de uma determinada espécie, contribuindo para a manutenção da 

biodiversidade global. 

Esta preocupação com a conservação dos recursos genéticos tem estimulado o 

estabelecimento de bancos de germoplasma ex situ de urucum no Brasil. A variabilidade 

genética disponível em bancos de germoplasma ainda é pouco explorada, em grande parte 

devido à carência na caracterização desses recursos genéticos. A caracterização destes bancos 

pode fornecer informações fundamentais para que a variabilidade presente seja utilizada em 

programas de melhoramento genético e de conservação.  
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1.1 Objetivos 

 

Pretende-se com esse trabalho atingir dois principais objetivos: 

 

 Desenvolver primers de microssatélites para a espécie B. orellana, por meio da 

tecnologia de biblioteca genômica enriquecida; 

 Com os locos de microssatélites desenvolvidos neste estudo, caracterizar a 

diversidade genética dos acessos de urucum (B. orellana) mantidos no Banco de 

Germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), verificando-se o nível de 

diversidade genética da coleção, bem como a distribuição da variabilidade entre e 

dentro de regiões geográficas. 

 

1.2. Hipóteses 

 

 Os acessos do banco de germoplasma de urucum do IAC apresentam elevada 

diversidade genética por possuírem materiais de diferentes procedências; 

 Os acessos provenientes da região Norte apresentam maior diversidade por serem 

procedentes de uma região que pode estar representando o centro de diversidade 

da espécie. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Descrição geral 

 

O urucum (Bixa orellana L.) pertence à família Bixaceae. Esta família é representada 

por apenas um gênero, Bixa L. Deste gênero, B. orellana é a única espécie amplamente 

cultivada em todos os países tropicais (BAER, 1976; PAIVA NETO et al., 2003). 

O urucuzeiro é uma planta arbustiva que em condições normais atinge entre 3 e 4 

metros de altura, podendo chegar a até 10 metros dependendo do manejo, da idade e das 

condições de clima e solo em que é cultivada. Possui folhas completas, com longos pecíolos, 

cordiformes, acuminadas, dispostas alternadamente em relação aos ramos, glabras (quando 

adultas), medindo em média 8 cm de comprimento e 4 cm de largura (FRANCO et al., 2008).  

As flores são grandes e a cor varia de branca a várias tonalidades de rosa até lilás, 

apresentando um ovário contendo uma série de óvulos em seu interior. São hermafroditas, 

com cinco sépalas, surgindo nas extremidades dos ramos, formando fascículos onde nascem 

cápsulas com cinco pétalas orbiculares, glandulosas na base, decíduas, obovais e inteiras 

(SANTOS, 1958; FRANCO et al., 2008).  

O fruto é em forma de cápsula deiscente, ovóide, com dois ou três carpelos, coberto de 

espinhos flexíveis quando juvenis. Pode ser avermelhado, esverdeado ou pardo, medindo de 

três a cinco centímetros de comprimento, contendo muitas sementes pretas cobertas por um 

arilo ceroso de cor avermelhada e odor característico. Os frutos são dispostos em cachos com 

até 17 unidades. Um fruto bem desenvolvido pode fornecer 40 a 60 sementes (LORENZI, 

2002; FRANCO et al., 2008).  No Estado de Yucatan, México, Rivera-Madrid et al. (2006) 

observaram uma média de 32 sementes por fruto. Akshatha et al. (2011), avaliando acessos de 

urucum em casa-de-vegetação, na Índia, observaram que o maior número de sementes estava 

associado aos frutos de coloração avermelhada, com 46 sementes por fruto, em média, tendo 

estes também apresentado as maiores produções de sementes (1.5 – 2.0 kg de sementes por 

planta de quatro anos de idade).  
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Figura 1 – Aspectos morfológicos da planta de Urucum, com detalhe para as folhas jovens e adultas, flor, 

sementes e fruto. PROSEA Network Office, Herbarium Bogoriense, Indonesia 

 

É uma espécie diplóide, com um número básico de cromossomos de x=7 ou 8. O 

número de cromossomos de 2n=14 tem sido relatado para a espécie (OHRI et al., 2004), 

embora 2n=16 tenha sido também relatado (KRISHNAN; AYYANGAR, 1987).  

Almeida e Pinheiro (1992) descreveram uma série de características da biologia floral 

do urucuzeiro do tipo verde piloso, realizando inclusive polinizações controladas. Concluíram 

que a fecundação cruzada é o método natural de reprodução no tipo estudado. Vilares et al. 

(1992) realizaram o mesmo tipo de estudo e concluíram pela existência de autofecundação 

natural em urucuzeiro, sem a presença de insetos polinizadores. Já Rivera-Madrid et al. 

(2006), realizando polinizações controladas em acessos de urucum do México, obtiveram 

57% de polinização cruzada e 31,4% de autofecundação. Valdez-Ojeda et al. (2010), 

analisando oito progênies de autopolinização com 10 indivíduos com o marcador dominante 

SRAP (Sequence-Related Amplified Polymorphism), também no México,  concluíram que a 

espécie se reproduz por polinização cruzada, estimando uma taxa de cruzamento multilocos 

de 0,748. Joseph et al. (2011) realizaram estudos bem detalhados sobre a biologia reprodutiva 
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do urucum na Índia, também concluindo que a espécie apresenta polinização cruzada, 

podendo também se reproduzir por autofecundação. Miller e Gross (2011) sugerem que a 

reprodução por alogamia é comum em plantas perenes e que esta pode mudar durante o 

processo de domesticação, chegando até a existir populações em que a autogamia é comum. 

Esta mudança é facilitada em plantas perenes cultivadas onde é comum haver meios irmãos 

próximos um dos outros, o que aumenta a probabilidade de cruzamentos entre parentes, o que 

explica os resultados obtidos por Rivera-Madrid et al. (2006) e Valdez-Ojeda et al. (2010).  

 

2.2 Origem, evolução e aspectos nutricionais 

 

O urucum é uma cultura tropical originária da América (ARCE, 1999), provavelmente 

da região amazônica (SANDY-CUEN; BECERRA, 2003; CLEMENT et al., 2010). O urucum 

encontra-se disperso em todas as terras baixas tropicais e subtropicais da América do Sul e até 

a Mesoamérica e México (SCHULTES, 1984), onde ganhou seu primeiro nome na língua 

Maia a pelo menos 2.400 anos antes do presente (BROWN, 2010). É também encontrado em 

alguns locais na Oceania, África e Ásia (Figura 2).  

É conhecido por ―achiote‖ na língua espanhola, ―annatto‖ na língua inglesa, e ―urucú‖ 

ou ―urucum‖ na língua portuguesa (AKSHATHA et al., 2011). Na língua dos índios Ka'apor, 

no Maranhão, é possível distinguir tipos domesticados dos tipos silvestres, uma vez que 

―uruku” se refere ao urucum domesticado, enquanto que ―urukuran― se refere ao urucum em 

estado silvestre (BALÉE, 1994). 

Os principais países produtores de urucum são Brasil, Peru e Quênia, embora seja 

também cultivado na República Dominicana, Colômbia, Jamaica, Costa Rica e Suriname, 

tendo sido cultivado também, em menor escala, em alguns países da Ásia (AKSHATHA et 

al., 2011). No Brasil, o urucum é cultivado em diversos estados, sendo São Paulo a principal 

região produtora (FABRI et al., 2011). A produção brasileira de urucum situa-se em torno de 

12.000 a 13.000 t/ano, sendo que desse total, 60% são destinados à fabricação de 

colorau/colorífico, 30% à fabricação de corantes e 10% à exportação (IBGE, 2009). Essa 

disseminação está relacionada com a crescente utilização dos corantes naturais vermelhos e 

amarelos, nas indústrias farmacêuticas, têxteis, de laticínios, de alimentos, de bebidas, de 

tintas e de cosméticos (MELO; LIMA, 1990; CARVALHO, 1992). Sua grande importância 

econômica reside no fato de ser a única fonte do pigmento natural, a bixina, um 

apocarotenóide extraído do pericarpo das sementes, que representa mais de 80% de todos os 

carotenóides presentes (ANGELUCI et al., 1980; GIULIANO et al., 2003). A partir dela são 
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obtidos os demais pigmentos, como a norbixina, que é um corante lipossolúvel, o sal de 

norbixina, hidrossolúvel, e os produtos de degradação térmica, que têm como características a 

lipossolubilidade e uma coloração amarela mais estável (CARVALHO, 1992).  

 

 

Figura 2 – Distribuição dos registros de ocorrência de urucum de acordo com herbários. Disponível em 

http://www.discoverlife.org 

 

 

A utilização desses corantes naturais tem sido impulsionada devido à crescente 

proibição da utilização de corantes sintéticos nas indústrias de alimentos e cosméticos 

(FERREIRA; FALESI, 1989). Os corantes extraídos do urucum encontram-se entre os poucos 

permitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Além de não serem tóxicos, não 

alteram o sabor dos alimentos.  A partir da restrição do uso de corantes sintéticos na indústria 

alimentícia, os extratos de urucum passaram a ganhar interesse e estímulo a pesquisas 

(PRENTICE-HERNANDEZ; RUSIG, 1992). 

Além do uso para produção de corantes naturais, o urucum é também considerado 

planta medicinal (LORENZI, 2002). Há referências do uso das sementes na literatura 

etnofarmacológica como medicação estomáquica, tonificante do aparelho gastrointestinal, 

antidiarréica, antifebril, bem como para o tratamento caseiro das palpitações do coração, 

crises de asma, coqueluche e gripe (FRANCO et al., 2008). Além disso, os corantes de 

urucum apresentam atividade antimicrobiana (COELHO et al., 2003) e também auxiliam na 

redução de glicose e colesterol do sangue (MCGONIGLE; MCCRACKEN, 2002; RUSSEL et 

al., 2005). Outras atividades farmacológicas são verificadas no urucum, tais como anti-

oxidante (LIMA  et al., 2001), anti-virais (CÁCERES et al., 1995), hipotensor (RODRIGUES, 

1988) e hiperglicemiante (MORRISON et al., 1987; THOMPSON, 1990). 

http://www.discoverlife.org/
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Os corantes de urucum também tem grande importância na história do Brasil, uma vez 

que ainda são utilizados pelas tribos indígenas na pintura do corpo e tingimento de vestes 

(PLOTKIN, 1993). 

A conservação e manipulação de recursos genéticos do urucum representam as 

principais e mais difíceis metas almejadas nessa cultura, face à grande heterogeneidade de 

tipos existentes nos quintais do Brasil e outros países de América Latina, e à necessidade de 

se desenvolver variedades mais homogêneas e produtivas, adaptadas às características 

edafoclimáticas de cada região do país (RODRIGUES, 1995). Além da grande abundância de 

variedades locais de urucum mantidas em comunidades tradicionais da Amazônia, bem como 

em outras regiões do país, há indícios da ocorrência de populações silvestres em Rondônia, 

especialmente ao longo do Rio Mamoré, tanto em vegetações ripárias como em ambientes 

mais secos longe dos rios, bem como em Roraima e no Pará. Algumas populações estão 

representadas por estandes quase monoespecíficos longe das margens dos rios. E o exame em 

herbários do INPA e New York Botanical Garden, detectou urucum silvestre coletado 

também em Oriximiná, PA, no Parque Nacional do Jaú, AM, e em Brasiléia, AC (informação 

verbal)
 1

. 

 

2.3 Diversidade genética e conservação  

 

Com o crescente aumento da busca por produtos com alta produtividade, qualidade 

nutricional, e demais características de interesse para os produtores e consumidores, esta 

seleção tem levado a um estreitamento da base genética em determinadas culturas, com isso 

há uma grande preocupação da comunidade cientifica no que diz respeito à diminuição ou 

perda de variabilidade genética de espécies cultivadas e de seus parentes silvestres, bem como 

de variedades (HALLAUER; MIRANDA, 1988). A condição de vulnerabilidade resultante do 

estreitamento da base genética vegetal só pode ser evitada com a existência de variabilidade, a 

qual depende da conservação dos recursos genéticos disponíveis (MUNOZ, 2003).   

Bancos de germoplasma são considerados um método de conservação ex situ, em que 

amostras da variabilidade genética da espécie em interesse é conservada em condições 

controladas, fora do habitat natural da espécie (NASS, 2001). Bancos de germoplasma têm 

como objetivo principal evitar a perda de alelos que diminui a variabilidade genética 

disponível de determinada espécie. A perda da variabilidade leva a diminuição da eficiência 

                                            
1
 Juliana Lins. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 



 26 

do processo de seleção e aumenta a vulnerabilidade a pragas e condições abióticas adversas 

(YORINORI et al., 2001). Neste sentido, são considerados repositórios de material genético, 

como plantas inteiras e/ou sementes, e representam uma alternativa interessante visando à 

manutenção da variabilidade genética parcial ou total de uma determinada espécie, 

contribuindo para a manutenção da biodiversidade global (BORÉM, 1999). 

Esta preocupação com a conservação dos recursos genéticos tem estimulado o 

estabelecimento de bancos de germoplasma ex situ de urucum no Brasil. Coleções de 

germoplasma são mantidas pela Embrapa e por outras instituições (MORAIS et al., 1999). No 

Estado de São Paulo, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) tem trabalhado com 

recursos genéticos de urucum. O Banco de germoplasma do IAC contém 63 acessos coletados 

em regiões brasileiras, e também inclui um acesso do Peru (informação verbal)
2
.
 
  

A variabilidade genética disponível em bancos de germoplasma ainda é pouco 

explorada pelos melhoristas, em grande parte devido à carência na caracterização desses 

recursos genéticos (NASS, 2001). A caracterização destes bancos pode fornecer informações 

fundamentais para que a variabilidade presente seja utilizada em programas de melhoramento 

genético e de conservação. Programas de melhoramento genético de urucum ainda estão em 

fases primárias, tendo sido iniciados na década de 80, e consistem basicamente na 

comparação fenotípica entre acessos provenientes de diferentes regiões (VILLARES et al., 

1992).  

Em bancos de germoplasma, o estudo da diversidade genética pode ser realizado 

através da utilização de vários descritores, desde os fitotécnicos (morfológicos) até os 

moleculares (JATASRA; PARODA, 1983).  

Os marcadores moleculares são ferramentas úteis para detectar variações no genoma, 

aumentando o poder da análise genética das plantas. Estes marcadores estão substituindo 

rapidamente outros marcadores em vários tipos de estudos genéticos, principalmente devido à 

sua reprodutibilidade e simplicidade técnica, à pequena quantidade de DNA requerida, ao 

baixo custo, ao grande poder de resolução e aos altos níveis de polimorfismo (CAIXETA et 

al., 2006). 

 

 

 

 

                                            
2
 Eliane Gomes Fabri. Instituto Agronômico (IAC). 
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2.3.1 Marcadores moleculares 

 

Até a década de 60, os marcadores utilizados em estudos de diversidade genética eram 

controlados por genes associados a caracteres morfológicos, com fenótipo de fácil 

identificação visual (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Contudo, com o baixo número 

de marcadores morfológicos existentes, diminuía a probabilidade de encontrar associações 

significativas entre estes marcadores e a variação entre os indivíduos estudados (BORÉM, 

1999).  

A evolução deste processo deu-se através do desenvolvimento de marcadores 

isoenzimáticos, aumentando significativamente o número de marcadores genéticos 

disponíveis para análise. Com isso, os marcadores isoenzimáticos passaram a ser amplamente 

utilizados em inúmeras espécies vegetais (BORÉM, 1999). Posteriormente, surgiram diversos 

métodos de detecção de polimorfismo genético diretamente ao nível de DNA. Inicialmente, 

foi desenvolvida a técnica de RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). O método 

baseia-se na digestão de moléculas de DNA via utilização de enzimas de restrição e posterior 

análise do polimorfismo no comprimento dos fragmentos gerados. Em seguida, o 

desenvolvimento do processo de amplificação de DNA em cadeia (PCR), utilizando a enzima 

DNA polimerase, conduzindo à descrição de outras classes de marcadores moleculares, tais 

como o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), que procede da detecção de 

polimorfismo de DNA amplificado ao acaso (os iniciadores tem sequência não definida, 

portanto sua sequência alvo no DNA é desconhecida), os marcadores SSR (Simple Sequence 

Repeats), também conhecidos como microssatélites (que utilizam iniciadores específicos, com 

sequencias de anelamento definidas, para regiões do DNA que apresentam sequências simples 

repetidas) e, os marcadores AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism), os quais 

combinam as técnicas de restrição com o potencial de amplificação do DNA via PCR 

(FERREIRA et al., 2007). A PCR é um método in vitro para a síntese enzimática de 

sequências específicas de DNA usando dois iniciadores de oligonucleotídeos que hibridizam 

em fitas opostas de uma molécula molde, flanqueando a região-alvo no DNA total 

(SAMBROOK; RUSSEL, 2001).  Mais recentemente surgiram os marcadores denominados 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism), que tem grande potencial para aplicação em estudos 

de genética (VARSHNEY et al. 2007; SEHGAL; RAINA, 2008).  

A disponibilidade de uma variedade de marcadores moleculares e suas modificações 

levaram a diversos estudos comparativos entre eles em muitas culturas incluindo soja, trigo e 

cevada (POWELL et al. 1996; RUSSELL et al. 1997; BOHN et al. 1999). Entre todos esses 
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marcadores, SSR ganharam considerável importância em genética de plantas devido ao fato 

de apresentarem diversas características que os tornam amplamente utilizados (KALIA et al., 

2012).  

 

 

2.3.1.1 Marcadores microssatélites  

 

Microssatélites são regiões de sequência de DNA intergênicas que consistem em 

arranjos de unidades de até seis bases repetidas em tandem presentes em todos os organismos 

eucarióticos (TAUTZ; RENZ, 1984). Podem ser designados como SSR (Simple Sequence 

Repeats), STR (Short Tandem Repeats) ou microssatélites (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998).  

A geração de polimorfismo em cada loco microssatélite é resultado da diferença no 

número de repetições de cada unidade de repetição. Podemos, então, distinguir vários alelos, 

de um mesmo loco, pelo tamanho. As sequências microssatélites em um loco variam de um 

indivíduo a outro, contudo, as sequências de DNA que flanqueiam os microssatélites são 

bastante conservadas entre indivíduos da mesma espécie. Desse modo, conhecendo-se estas 

regiões adjacentes às sequências microssatélites, é possível o desenho de pares de iniciadores 

específicos, possibilitando a amplificação, via PCR, dos fragmentos que contêm o DNA 

repetitivo em diferentes genótipos (ZANE et al., 2002).  

Esses marcadores baseados em reações de amplificação por meio de PCR revelam 

polimorfismo em um loco devido a diferenças no tamanho dos alelos que decorre do número 

de vezes em que uma determinada repetição é encontrada (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 

1998; BUSO et al., 2003). Os SSR podem ser classificados em perfeitos, imperfeitos e 

compostos, em função do tipo de repetição que eles apresentam (WANG et al., 2009). São 

ditos perfeitos os microssatélites onde a repetição não apresenta interrupção (por exemplo, 

CACACACACA). São ditos imperfeitos quando a sequencia é interrompida por alguma base 

que não pertença ao motivo (por exemplo, CACACAgCACA). E são considerados compostos 

os microssatélites que apresentam dois ou mais tipos de repetição conjuntamente (por 

exemplo, CACACAGCGCGC) (CAIXETA, 2006). 

 Os SSR são marcadores muito populares devido à herança codominante, sendo muito 

frequentes e distribuídos ao acaso no genoma, permitindo uma boa cobertura de qualquer 

genoma eucarioto, mostrando elevada diversidade genética, além de apresentar alta 

reprodutibilidade (AGARWAL et al., 2008; KALIA et al., 2012).  
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Os marcadores microssatélites fornecem relevantes informações para a construção de 

mapas de ligação, na análise gênica e de locos quantitativos (OLIVEIRA et al., 2006), na 

identificação de acessos em unidades de conservação de germoplasma (MASONA et al., 

2005), e para investigar processos genéticos, tais como padrão de fluxo gênico, ocorrência de 

deriva, proteção de variedades (PRIOLLI et al., 2002) e análise de pedigrees 

(DREISIGACKER et al., 2004), constituindo marcadores amplamente utilizados em estudos 

envolvendo inúmeras espécies vegetais (OLIVEIRA et al., 2006; PARIDA et al., 2009; 

HALE et al., 2012).  

Para iniciar estudos com marcadores microssatélites, há a necessidade de se ter 

disponível iniciadores desenvolvidos que irão flanquear as regiões microssatélites. Caso não 

existam para a espécie de interesse, há a possibilidade de procurar por sequências desta 

natureza em bancos de dados, ou o desenvolvimento de uma biblioteca genômica enriquecida 

para a obtenção de sequências candidatas a apresentar regiões microssatélites (KALIA et al., 

2012). Em urucum a construção de uma biblioteca genômica enriquecida é bastante 

interessante e necessária já que existem poucas sequências desta espécie depositadas em 

bancos de dados, e nenhuma referente a regiões microssatélites. O método de bibliotecas 

genômicas enriquecidas tem sido o mais utilizado para isolamento de microssatélites e 

apresenta em geral uma alta eficiência (BILLOTE et al., 1999). Este método leva à obtenção 

de grandes quantidades de clones contendo microssatélites e apropriados para o desenho de 

primers (HAMILTON, 1999).  

A metodologia desenvolvida por Billote et al. (1999) para o desenvolvimento de 

bibliotecas enriquecidas consiste da fragmentação do DNA com enzimas de restrição, sendo 

posteriormente ligado cada fragmento a adaptadores específicos. Os fragmentos são 

amplificados e purificados, e posteriormente hibridizados com sondas biotiniladas contendo 

repetições de microssatélites. As sondas que estão ligadas aos fragmentos que tem afinidade 

pela biotina aderem a contas magnéticas que estão aderidas à estreptavidina. Os fragmentos 

que possuem microssatélites são então selecionados e, são submetidos a lavagem para 

remoção do DNA ligado. O DNA é então suspenso em tampão e amplificado por PCR. Em 

seguida o DNA é clonado em vetores e posteriormente sequenciado. A partir das sequências, 

são identificadas as regiões microssatélites, bem como desenvolvidos os iniciadores, que irão 

flanquear estas regiões e serão uteis para a posterior amplificação das regiões microssatélites 

(BILLOTE et al., 1999). O desenvolvimento de bibliotecas enriquecidas tem se tornado mais 

acessível devido principalmente às tecnologias de sequenciamento automático, e ao 

desenvolvimento de metodologias mais eficientes e baratas (KALIA et al., 2012). Em função 
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disto, já foram desenvolvidos iniciadores de microssatélites para diversos grupos de plantas 

utilizando a tecnologia de bibliotecas enriquecidas, como por exemplo, Bajay et al. (2009) em 

mamona (Ricinus communis L.), Decroocq et al. (2003) em uva (Vitis vinifera), Parida et al. 

(2009) em cana de açúcar (Saccharum sp.), Mori et al. (2010) em uma espécie arbórea dos 

manguezais (Avicennia germinans), Siqueira et al. (2011) em inhame (Dioscorea alata L.), 

Bressan et al. (2012) para pinhão-manso (Jatropha curcas L.), entre inúmeros outros.  

 

2.3.1.2 Diversidade genética em urucum 

 

A importância da variabilidade genética para o melhoramento genético já é bem 

conhecida, e o uso de marcadores moleculares na determinação desta variabilidade é uma 

estratégia bastante utilizada (SEHGAL; RAINA, 2008). Apesar disso, e de toda importância 

que o urucum representa como fonte de corantes naturais, verifica-se que são poucas as 

pesquisas direcionadas à avaliação da variabilidade genética presente dentro desta espécie e à 

forma como esta variabilidade se distribui no território brasileiro.  

Medina et al. (2001) avaliaram 36 genótipos de urucum coletados na Venezuela e no 

Brasil com marcadores isoenzimáticos, observando divergência genética de 40 a 60% entre os 

acessos. Os autores não observaram correlação entre as distâncias geográficas e genéticas, 

possivelmente devido à influência antrópica na distribuição desta cultura. Carvalho et al. 

(2005), avaliando 60 genótipos mantidos em coleções de germoplasma, de diversas regiões do 

Brasil, concluíram que apenas três dos 21 locos isoenzimáticos foram polimórficos (14,3%). 

A análise de agrupamento diferenciou claramente as procedências de urucum do Norte, 

daquelas oriundas do Brasil Central, com significativa variabilidade na procedência do 

Maranhão. Tezotto et al. (2006) avaliaram 27 acessos do Banco de Germoplasma do IAC, 

observando 25,4% de locos isoenzimáticos polimórficos, semelhante ao encontrado por 

Carvalho et al. (2005), e puderam separar os acessos originários de Mato Grosso dos demais. 

Os autores observaram, além disso, que a maior parte da diversidade genética observada 

encontrava-se entre grupos de acessos. 

Estudos com marcadores de DNA para a caracterização da variabilidade genética de 

urucum são escassos, podendo-se citar o uso de marcadores AFLP (FAY et al., 2005) e SRAP 

(Sequence-Related Amplified Polymorphism) (VALDEZ-OJEDA et al., 2008). Fay et al. 

(2005) avaliaram apenas quatro acessos de urucum, obtendo 25 a 27,5% de bandas 

polimórficas com AFLPs.  Já Valdez-Oheda et al. (2008) avaliaram 87 acessos coletados em 

duas áreas agrícolas no sul do México, observando elevada variabilidade utilizando SRAPs, 
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tanto entre como dentro dos locais de coleta. Outros estudos moleculares têm sido 

conduzidos, como os de Soares et al. (2011), na tentativa de se descobrir novos genes 

associados ao desenvolvimento das sementes e metabolismo em B. orellana. Os autores 

caracterizaram um conjunto de Etiquetas de Sequências Expressas (ESTs) a partir de uma 

biblioteca de cDNA. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

   

3.1 Material vegetal  

 

Foram avaliados neste estudo 63 acessos do Banco de Germoplasma de urucum (B. 

orellana L.) do IAC, mantidos no Pólo Regional Centro Norte em Pindorama-SP, oriundos de 

municípios dos Estados de Mato Grosso (dois acessos), compondo a região Centro-Oeste, São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (14 acessos), compondo a região Sudeste, e Rondônia 

(26 acessos), compondo a região Norte. Também estão contidos na coleção de germoplasma 

um acesso do Peru e 20 acessos com origem desconhecida (Tabela 1; Figuras 3 e 4).  

 

 

Tabela 1 - Relação dos acessos de urucum, número de identificação dos acessos mantidos no banco de 

germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), origem e Estado de coleta 

(continua) 

Número do acesso Local de coleta - Município Estado 

IAC-01 Cuiabá MT 

IAC-02 Cuiabá MT 

IAC-03 Vale do Ribeira SP 

IAC-04 Viçosa MG 

IAC-05 Rezende RJ 

IAC-06 Sorocaba SP 

IAC-07 Igaratá SP 

IAC-08 Tupi Paulista SP 

IAC-09 Desconhecida - 

IAC-10 Guaraci SP 

IAC-11 São José do Rio Preto SP 

IAC-12 Desconhecida - 

IAC-13 Desconhecida - 

IAC-14 Icem SP 

IAC-15 Desconhecida - 

IAC-16 Minas Gerais MG 

IAC-17 Barretos SP 

IAC-18 Desconhecida - 

IAC-19 Desconhecida - 

IAC-20 Icem SP 

IAC-21 Olímpia SP 

IAC-22 Peru PERU 

IAC-23 Desconhecida - 

IAC-24 Desconhecida - 

IAC-25 Desconhecida - 

IAC-26 Desconhecida - 

IAC-27 Desconhecida - 

IAC-28 Desconhecida - 

IAC-29 Desconhecida - 
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Tabela 1 - Relação dos acessos de urucum, número de identificação dos acessos mantidos no banco de 

germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), origem e Estado de coleta 

(conclusão) 

Número do acesso Local de coleta - Município Estado 

IAC-30 Desconhecida - 

IAC-31 Desconhecida - 

IAC-32 Desconhecida - 

IAC-33 São João do Pau D’alho SP 

IAC-34 Desconhecido - 

IAC-35 Desconhecido - 

IAC-36 Desconhecido - 

IAC-37 Desconhecido - 

IAC-38 Corumbiara RO 

IAC-39 Nativo-Corumbiara RO 

IAC-40 Colorado do Oeste RO 

IAC-41 Colorado do Oeste RO 

IAC-42 Colorado do Oeste RO 

IAC-43 Corumbiara RO 

IAC-44 Corumbiara RO 

IAC-45 Corumbiara RO 

IAC-46 Corumbiara RO 

IAC-47 Corumbiara RO 

IAC-49 Colorado do oeste RO 

IAC-50 Colorado do oeste RO 

IAC-51 Colorado do oeste RO 

IAC-52 Corumbiara RO 

IAC-53 Colorado do oeste RO 

IAC-54 Colorado do oeste RO 

IAC-55 Colorado do oeste RO 

IAC-56 Colorado do oeste RO 

IAC-57 Corumbiara RO 

IAC-58 Colorado do oeste RO 

IAC-59 Colorado do oeste RO 

IAC-60 Corumbiara RO 

IAC-61 Colorado do oeste RO 

IAC-62 Colorado do oeste RO 

IAC-63 Colorado do oeste RO 
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Figura 3 - Plantas de Bixa orellana na coleção de germoplasma do Instituto Agronômico em Pindorama 

– SP 

 

 
Figura 4 - Mapa do Brasil com a identificação dos acessos brasileiros mantidos pelo Banco de Germoplasma 

do IAC. Os estados marcados em verde são da Região Sudeste, em azul da Região Centro-Oeste e 

em vermelho da Região Norte 
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3.2 Desenvolvimento de iniciadores de microssatélites 

 

A etapa de desenvolvimento de iniciadores de microssatélites de urucum foi realizada 

no Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP, em Piracicaba, SP.  

3.2.1 Construção de biblioteca genômica enriquecida com SSR 

A construção da biblioteca genômica enriquecida foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Billote et al. (1999). 

3.2.1.1 Extração de DNA 

Foram selecionados ao acaso 3 acessos do banco de germoplasma e o DNA extraído 

utilizando-se a metodologia de Doyle & Doyle (1990) com modificações. A metodologia esta 

descrita no item 3.3.1.  

3.2.1.2 Restrição do DNA 

 

Cerca de 10µg de DNA genômico foi digerido com 60U da enzima Rsa I, adicionando 

na reação 10µl de tampão da enzima, 400 mM de espermidina e água ultrapura a fim de 

completar o volume final de 100µl. O material foi incubado a 37ºC overnight.  O resultado da 

restrição foi visualizado em gel de agarose 0,8% em tampão 1X TBE corado com SYBRgold 

sob eletroforese a 3V.cm
-1

. 

 

3.2.1.3 Ligação dos adaptadores 

 

Os adaptadores Rsa21 e Rsa25 foram ligados aos fragmentos digeridos através das 

extremidades específicas por meio da T4 DNA ligase. Para tanto foi utilizado 0,2 µM do 

adaptador Rsa21 e 0,2 µM do adaptador Rsa25, e 1µg do DNA genômico digerido na etapa 

anterior, tampão – 7,5mM Tris-HCl (pH 7,8); 2,5mM de MgCl2; 2,5mM de dNTP, 0,2 µM de 

cada adaptador, 5U de T4 DNA ligase e água Milli-Q para completar 200µL. A reação foi 

incubada overnight a 4°C. 
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3.2.1.4 Pré-Amplificação via PCR 

 

Os fragmentos digeridos foram submetidos a reação de amplificação (PCR) utilizando 

o adaptador Rsa21, visando a obtenção de uma maior quantidade de DNA para seleção. Após 

a seleção, os fragmentos foram pré-amplificados. A amplificação procedeu conforme os 

seguintes ciclos: 95°C por 4 min, seguidos de 20 ciclos de 94°C por 30 s, 60°C por 1 min, 

72°C por 1 min. e extensão final de 72°C por 8 min. Uma amostra da pré-amplificação foi 

analisada em gel de agarose 1,2%, em tampão 1X TBE, corado com SYBRgold, sob 

eletroforese a 3V.cm
-1

. 

 

3.2.1.5 Seleção dos fragmentos contendo SSR 

 

O processo de enriquecimento foi realizado por meio de hibridização de oligos 

biotinilados [biotIII(CTT)10, biotIII(TA)10  e biotIII(GT)10]. Os fragmentos contendo as 

repetições foram recuperados com estreptavidinas ligadas a contas magnéticas utilizando o 

Kit Streptavidin Magnesphere Paramagnetic Particle.  

 

3.2.1.6 Amplificação dos fragmentos selecionados via PCR 

  

 Após a seleção dos fragmentos enriquecidos, estes foram submetidos a amplificação 

utilizando o iniciador Rsa21. A amplificação foi realizada adicionando-se 10µL do produto 

dos fragmentos selecionados, 0,4µM do iniciador, 10µL de 10X Taq Buffer; 2mM de dNTP , 

0,75mM de MgCl2, 2U de Taq polymerase em um volume final de 100µL.  

A amplificação procedeu conforme os seguintes ciclos: 95°C por 1 min., seguidos de 

25 ciclos de 94°C por 40 s, 60°C por 1 min., 72°C por 1 min. e extensão final de 72°C por 5 

min. O produto da amplificação foi visualizado em gel de agarose 1,2%, preparado em 

tampão 1X TBE, corado com SYBRgold. 

 

3.2.1.7 Clonagem dos fragmentos selecionados 

 

 Os fragmentos selecionados foram clonados no vetor pGEM-T Easy e a  reação 

incubada overnight a 4°C. A transformação bacteriana foi realizada em células 

eletrocompetentes de E. coli  e plaqueadas em meio seletivo.  
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3.2.1.8 Sequenciamento dos clones positivos para microssatélites 

 

 As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando o Kit de sequenciamento 

DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing, seguindo as seguintes concentrações para a 

amplificação dos fragmentos por PCR: 5 µM do iniciador T7, 150 ng de DNA plasmidial, 2 

µL de Sequencing reagent premix e água Milli-Q para um volume final de 10 µL. Para tanto 

foram utilizadas as seguintes condições em termociclador: 30 ciclos 95°C por 40 s, 60°C por 

1 min e 72°C por 1 min. Os produtos das amplificações foram purificados adicionando 2 µL 

de Acetato de Sódio/ Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA) em cada poço, seguido da 

adição de 60 µL de etanol absoluto e centrifugação por 45 min à 4000 rpm à 4°C. O 

sobrenadante foi então descartado e foi adicionado 150 µL de etanol 70% e em seguida 

centrifugado por 15 min a 4000 rpm à 4°C. O sobrenadante foi descartado e os pellets secos a 

40°C por 10 min.  

 

3.2.1.9 Construção dos microssatélites 

 

Após a seleção os fragmentos contendo clones positivos para SSR foram extraídos e 

os plasmídeos sequenciados em sequenciador automático. Foi realizada uma reação com 1g 

do plasmídeo, 2 L do Mix Bid Dye (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA) e água 

ultrapura para completar 20 L. 

Os pares de iniciadores, complementares às sequências que flanqueiam as ilhas de 

repetição SSRs, foram desenhados utilizando o programa Primer3 (ROZEN; SKALETSKY, 

2009). O software foi configurado para a obtenção de iniciadores cujo produto final da 

amplificação esteja no intervalo de 100 a 250 pares de base e o tamanho dos iniciadores 

deveria conter de 18 a 22 pb. Além disso, os seguintes critérios foram definidos: conteúdo 

mínimo de 40% e máximo de 60% de CG; diferença de temperatura de anelamento dos 

iniciadores variando entre 55
o
C e 70

o
C; e diferença na temperatura de anelamento entre os 

pares de iniciadores variando no máximo em 3
o
C. Para avaliar a qualidade dos iniciadores 

quanto à formação de estruturas secundárias e para se evitar o desenho de iniciadores 

redundantes foram utilizados os programas Gene Runner (http://www.generunner.net/) e 

Chromas 2 (http://technelysium.com.au/). 
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De posse dos primers sintetizados foi realizada a otimização dos locos, ou seja, a 

escolha da melhor temperatura de anelamento e melhor quantidade de reagentes para cada par 

de iniciadores. 

 

3.3 Avaliação dos acessos de urucum com marcadores microssatélites 

 

3.3.1 Extração de DNA 

As análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Ecologia Evolutiva e 

Genética Aplicada do Departamento de Genética, ESALQ/USP, em Piracicaba, SP.  

Foram coletadas folhas jovens recém-expandidas dos acessos do banco de 

germoplasma, as quais foram armazenadas em gel de CTAB [30 mg CTAB, 350 mg NaCl, 

0,7 mL de água destilada] contido em microtubos de 1,5 mL. Os microtubos contendo gel e as 

folhas jovens coletadas foram armazenados em geladeira por sete dias. Em seguida as folhas 

foram submetidas à maceração com tampão STE [0,13  mg de Sacarose; 45 μL de Tris – HCL 

(1M); 150 μL de EDTA (0.5M), completando-se com H2O destilada para o volume final de 

1,5 mL] (Bhattacharjee et al., 2009). Foi utilizada a metodologia de Doyle & Doyle (1990) 

com modificações para a extração de DNA. Os tubos contendo 0,8 mL do tampão de extração 

[30mM EDTA pH 8,0; 0,1M Tris-HCL pH 8,0; 1,2M NaCl; 3% CTAB; adicionando-se 2-

mercaptoetanol a 1% imediatamente antes do uso] mais 50 mg do material macerado foram 

encubados por uma hora em banho-maria à 65ºC, e posteriormente homogeneizados. Foi 

adicionado 0,5 mL de uma mistura que consiste em 24 partes de clorofórmio em uma parte de 

álcool isoamílico (24:1). O material foi centrifugado a 12000 g por 10 minutos sendo 

posteriormente retirado 0,5 mL do sobrenadante e transferindo o mesmo para um novo tubo. 

Novamente foi adicionado 0,5 mL da solução 24:1, agitando-se o tubo, posteriormente 

centrifugado a 12260 g durante 10 min. 0,4 mL do sobrenadante foi transferido para novos 

tubos, adicionando-se 0,35 mL de isopropanol pré-esfriado à –20ºC.  Após este período o 

material foi submetido a centrifugação a 12260 g por 10 min. O sobrenadante retirado e o 

pellet foram secos a temperatura ambiente por aproximadamente 12 horas. O pellet foi 

suspenso em solução tampão TE contendo RNAse (10 mg/μL). Os tubos foram submetidos a 

banho-maria por 30 min à 37ºC, para posteriormente serem armazenados no freezer. 

A concentração de DNA da solução estoque de cada indivíduo foi estimada através da 

corrida eletroforética das amostras em gel de agarose 0,8%, sendo que para a coloração das 

bandas foi utilizado brometo de etídio, sendo possível sua visualização sob luz UV com 
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auxilio do sistema de fotodocumentação Syngene (Synoptics Ltda, Cambridge, United 

Kingdon). Para a quantificação das amostras de DNA foram utilizadas soluções padrões de 

DNA de fago lambda (5, 20, 40, 80 e 160 ng). A corrida eletroforética procedeu em cuba 

contendo tampão TBE 10X a uma voltagem de 3,75 V.cm
-1

. 

 

3.3.2 Análises de PCR e eletroforese para obtenção das regiões microssatélites  

Os iniciadores desenvolvidos na etapa 3.2 foram utilizados para amplificação das 

regiões microssatélites. Foram amostrados ao acaso seis indivíduos da coleção de urucum  

para as reações de otimização que foram realizadas num volume final de 16 μL, composta por 

1U de Taq-Polimerase; 1X de tampão (10 mM Tris-HCl; pH 8,3; 50 mM KCl; 1,5 mM 

MgCl2); 2,4mM de MgCl2; 2,4 pmoles do iniciador Forward; 2,4 pmoles do iniciador 

Reverse; 3,2 mM de cada dNTP e 20 ng de DNA. Para proceder as reações de amplificação 

foi utilizado o termociclador modelo MyCycler Thermal Cycler (BioRad, Hercules, 

Califórnia, EUA).  

Inicialmente testou-se o programa de amplificação TouchDown onde não é necessário 

determinar a melhor temperatura de anelamento, pois é feita uma pré-amplificação dos 

fragmentos com a temperatura diminuindo 1ºC a cada ciclo (DON et al., 2001). As etapas do 

programa TouchDown estão descritas a seguir: uma etapa inicial de desnaturação por 5 min a 

94ºC, seguida de 10 ciclos de préamplificação (30 s a 95ºC, 30 s na temperatura de 

anelamento diminuindo 1ºC a cada ciclo, iniciando em 60ºC para o programa TouchDown60 e 

em 55ºC para o programa TouchDown55 e 50 s a 72ºC), seguidos de 30 ciclos de 

desnaturação (30 s a 95ºC, 30 s a 50ºC e 50 s a 72ºC) e uma fase final de extensão a 72ºC por 

5 min. 

Para os pares de iniciadores para os quais não foi possível realizar a amplificação por 

esta metodologia, por TouchDown, aplicou-se diferentes temperaturas de anelamento para 

verificar a mais adequada. As temperaturas de anelamento de cada iniciador foram avaliadas 

para o termociclador acima citado, testando-se as mesmas em sistema de gradiente, avaliando-

se quatro temperaturas para cada iniciador nas seguintes condições: desnaturação inicial a 

94ºC durante 5 min, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 s, 1 min na 

temperatura de anelamento (variando de 54ºC a 60ºC), e 72ºC durante 1 min para extensão da 

cadeia de DNA, com uma extensão ao final dos 35 ciclos a 72ºC por 8 min.  
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O material amplificado foi separado em gel desnaturante de poliacrilamida a 7% 

(233,4 mL de acrilamida líquida 29:1, 100 mL de TBE 10X, 420 g de uréia), 400 L de 

persulfato de amônio a 10% e 168 L de TEMED.  

Os géis foram pré-aquecidos por 40 min a 70 W de potência constante. Foram 

aplicados 4 L das amostras previamente desnaturadas acrescidas de 2 L de tampão de 

carregamento (95% formamida, 0,05% de xylenicyanol; 0,05% de azul de bromofenol e 

12,5% de sacarose) a 95ºC por 5 min. A eletroforese foi realizada a potência constante de 60 

W durante por 120 minutos, utilizando-se como marcador de peso molecular DNA ladder de 

10pb (Life Technology, Carlsbad, Ca, USA). Para revelação das bandas de microssatélites foi 

utilizada a metodologia de nitrato de prata (CRESTE et al., 2001). Os géis foram visualizados 

em transluminador para a interpretação das bandas de microssatélites e posteriormente 

fotografados. 

 

3.4 Análise estatística dos resultados 

Em função da natureza co-dominante dos marcadores, foram estimados para os locos 

de microssatélites avaliados, para o conjunto dos acessos do banco de germoplasma, as 

frequências alélicas e genotípicas, índices de diversidade genética como número de alelos por 

loco, porcentagem de locos polimórficos, heterozigosidade média observada e esperada (NEI, 

1978) e índice de fixação de Wright. Esses índices foram obtidos a partir dos programas GDA 

- Genetic Data Analysis, versão 1.0 (LEWIS; ZAYKIN, 2001) e TFPGA (MILLER et al., 

1997).  Foi também estimado o coeficiente de Conteúdo de Informação de Polimorfismo 

(PIC), segundo Botstein et al. (1980) de acordo com a seguinte expressão matemática: 

 

onde: 

pi = frequência do i – ésimo alelo;  

pj = frequência do j – ésimo alelo; e 

n = número total de alelos observados. 

 

 Para cada loco foi estimada também a taxa de cruzamento aparente a partir da 

fórmula: 

 Ta = (1- f)/(1 + f)  
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Onde f é o coeficiente de endogamia de Wright, determinado para cada loco em 

função das heterozigosidades esperadas e observadas.  

 As distâncias genéticas entre os indivíduos foram calculadas utilizando a distância de 

Rogers modificada por Wright (WRIGHT, 1978), resultando em uma matriz de 

dissimilaridade usada na construção de um dendrograma por acessos individuais, incluindo os 

de origem desconhecida e o acesso do Peru, utilizando o método de agrupamento UPGMA 

(Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages). Para a estimativa das 

distâncias genéticas foi utilizado o software TFPGA (MILLER et al., 1997), enquanto que 

para a construção do dendrograma foi utilizado o software DARwin5 (PERRIER et al., 2003). 

A estabilidade dos agrupamentos foi verificada através de 10.000 reamostragens bootstrap, 

utilizando o software TFPGA (MILLER et al., 1997). 

Foi verificado, para cada loco, a aderência ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, 

utilizando o software FSTAT (GOUDET, 2001). 

Foi verificada a existência ou não de correlação entre as distâncias genéticas obtidas 

pela análise de microssatélites e as distâncias geográficas. Para tal análise foram considerados 

apenas os acessos com origem definida. Foi construída uma matriz de distâncias geográficas 

utilizando o software DIVA GIS (HIJMANS, 2004). A análise de correlação foi realizada 

estimando-se o coeficiente de correlação de Pearson (r), cuja significância foi verificada pelo 

teste de Mantel (1967) com 10000 permutações. Para tanto, foi utilizado o programa NTSYS-

pc (ROHLF, 1992).   

Além destas análises, foi realizada uma análise bayesiana com o programa 

STRUCTURE 2.3 (PRITCHARD et al., 2000) para definir grupos de indivíduos 

geneticamente relacionados com o objetivo de visualizar a estrutura genética do banco de 

germoplasma. Nesta análise existe a possibilidade de se optar por um modelo de 

ancestralidade com mistura, quando os genomas dos indivíduos podem apresentar proporção 

de mais uma população, e modelo de não mistura, quando os genomas dos indivíduos tem 

origem em populações distintas. Optou-se pelo modelo com mistura devido ao fato de o banco 

de germoplasma de urucum já ter sido replantado, e este plantio ter sido realizado por via 

sexual, existindo portando a possibilidade de polinizações cruzadas.  

Para essas análises foram realizadas 20 simulações independentes feitas para cada 

valor de número de agrupamento K (K de 1 a 10). Em cada simulação, foram feitas 500.000 

simulações de Monte Carlo de cadeias de Markov (MCMC) com um descarte inicial (burn-in) 

de 250.000. O número mais provável de agrupamentos foi estimado pelo método ad hoc K 

de Evanno et al. (2005) e também pelo método descrito por Pritchard et al. (2000). 
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Após a definição do número de grupos presentes entre os acessos estudados, pelo 

software STRUCTURE 2.3, o conjunto de acessos foi dividido em tantos grupos quantos 

foram determinados pelo melhor K, e a partir destes grupos foram calculados os parâmetros 

de diversidade genética como número de alelos por loco, porcentagem de locos polimórficos, 

heterozigosidade média observada e esperada (NEI, 1978) e índice de fixação de Wright. Para 

esses grupos de acessos foram também estimadas as estatísticas F de Wright (WRIGHT, 

1978), inferindo os valores de FST, FIT e FIS. Foram também calculados os índices de 

diversidade de Nei (1973). Estes índices permitem estimar a caracterização da diversidade 

entre os grupos e dentro dos grupos. Os parâmetros de diversidade genética foram estimados 

pelos programas GDA (LEWIS; ZAYKIN, 2001) e TFPGA (MILLER et al., 1997).  Os 

índices de fixação (F) foram calculados utilizando-se o software TFPGA (MILLER et al., 

1997).  Para os índices de diversidade de Nei (1973), onde se observa a partição da 

diversidade genética entre grupos DST, e dentro de grupos, HS, bem como a diversidade 

genética total da espécie, HT, o índice GIS que é um estimador do índice de fixação FIS e a 

proporção da diversidade genética entre grupos, GST (onde GST = DST/HT), foi utilizado o 

software FSTAT (GOUDET, 2001). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenho dos iniciadores 

 

A partir da biblioteca genômica desenvolvida foram obtidas e sequenciadas um total 

de 84 colônias. Deste total, foram encontrados microssatélites em 57 colônias, o que 

representa um total de 67,9% de enriquecimento. Resultados similares foram obtidos por 

Morgante et al. (2012), que obtiveram 65,9% de enriquecimento em Cataia (Pimenta 

pseudocaryophyllus), uma lenhosa pertencente a família Myrtaceae. Os resultados do presente 

trabalho foram superiores aos encontrados em algumas espécies, como, por exemplo, 40,3% 

de enriquecimento obtidos em Mussaenda pubescens, um arbusto da família Rubiaceae 

(DUAN et al., 2012), 35,9% em Protium subserratum uma espécie, assim como urucum, 

também nativa da Amazônia (MISIEWICZ et al., 2012), 50,4% em Aquilaria malaccensis, 

uma espécie também de clima tropical (TNAH et al., 2012), 39,2% obtido em cacau 

(Theobroma cacao) (ARAÚJO  et  al.,  2007) e 28% em melão (Cucumis melo) (RISTCHEL  

et  al.,  2004). Contudo, em mamona foi observado um valor bastante superior, de 92,9% 

(BAJAY et al., 2009). Portanto, este percentual de enriquecimento é muito variável entre 

espécies, sendo influenciado também pelos parâmetros definidos na busca por microssatélites 

dentro das sequências. 

Foram identificados 70 microssatélites, sendo que destes, 57 foram dinucleotídeos 

(81,5%), quatro trinucleotídeos (5,7%), sete tetranucleotídeos (10%), um pentanucleotídeo 

(1,4%) e um hexanucleotídeo (1,4%). Dentre os 70 microssatélites obtidos, alguns se 

apresentavam no início das sequências, ou muito ao final, impossibilitando o desenho de 

iniciadores. Esses iniciadores foram retirados das análises, e ao final foram desenhados e 

selecionados um total de 31 iniciadores (Tabela 2).  

Os marcadores SSR sintetizados a partir da biblioteca genômica desenvolvida 

apresentam porcentagem média de GC igual a 47,3%, variando de 40% a 57,9%, 

amplificando produtos com tamanho médio de 186 pb, variando de 122 pb a 228 pb, e 

temperatura de anelamento média de 59,1˚C, variando de 56˚C a 62˚C. Dos 31 SSR 

sintetizados, 28 (90,4%) foram classificados como perfeitos, 1 (3,2%) como composto, 1 

(3,2%) como interrompido e 1 (3,2%) composto-interrompido.  
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Tabela 2 - Sequências dos iniciadores incluindo nome, motivo, porcentagem de GC, temperaturas de 

anelamento, tamanhos esperados dos produtos em pares de bases (pb), e classificação de cada 

iniciador desenvolvido 

(continua) 

 

Nome Motivo Sequência %GC Temp (ºC) Produto 

(pb) 

Classificação 

BorA2 (AC)7 F: CGAGGGGATGTGAAATTAGG 50,0 60 228 Perfeito 

R: CTGTTAGGGGACATTTTCATTG 40,9 62  

BorA4 (TG)16 (AG)18 F: GCGTGGACTAGCTTAGCATT 50,0 60 224 Composto 

R: GGTGGGAGAAATGGACAAGA 50,0 60  

BorA7 (TCT)5 F: CTTTCCGCTTTTGGTCTTTG 45,0 58 184 Perfeito 

R: TGCAACCTTAATCCCTAGCA 45,0 58  

BorA9 (CAA)5 F: CTCCTTCCGCCAAAATCTC 52,6 58 228 Perfeito 

  R: GTCCAAGATGCAGCAAATCA 45,0 58   

BorB4 (GA)16 F: GCATCATCTCTGTGGGATCA 50,0 60 218 Perfeito 

R: ACGAGAAAATGAACGAGCTG 42,9 60  

BorB6 (AC)8 F: TTCCCTCAGTTCTTCTTGAACC 45,4 64 180 Perfeito 

R: CGGAGCACTTTTCTCTTTGAG 47,6 62  

BorB10 (AG)14 F: CATGCCTCCTCTCGATCTCT 55,0 62 178 Perfeito 

R: ATCATTTCCTTGCCCAACTG 45,0 58  

BorB12 (TG)14(AG)19 F: CACATGCCCTTTGATGGTTA 45,0 58 172 Composto 

R: TCATGTTCCGATCCTATGTGA 43,3 60  

BorC2 (AC)8 F: AGCAGAAGCGTACCACGTC 57,8 60 201 Perfeito 

  R: TGTTGAAGTTTGAGTGGAGGA 42,8 60   

BorC8 (CTT)3 F: CATTGTCAAAACCAGGAGGA 42,8 58 214 Perfeito 

  R: GCTAGATTGGTGGCAAAAGG 50,0 60   

BorC11 (GAAA)3 F: TGCTCCATGAACTCGTCATT 45,0 58 181 Perfeito 

  R: TGTGTGGGAGTTGGAAAACA 45,0 58   

BorC12 (CAT)4 F: GAGATTGTCGTGCATGGGTA 50,0 60 194 Perfeito 

R: AGGAGGAAGGAAAGGAGGTG 55,0 62  

BorD4 (AC)7 F: TCAAACATCGGCACATTGAT 40,0 56 167 Perfeito 

R: CCCCCTTTTGAATTGCTGT 47,4 56  

BorD7 (GT)9 F: GTTCGTGGTTGGAGCATACA 50,0 60 209 Perfeito 

R: CAGCAGGAACTGGAGGTGA 57,9 60  

BorD8 (AC)8 F: TGATGTGAAGAACCGAAATCC 42,9 60 169 Perfeito 

R: CAAAGCAGCAACCTCTTTTTC 42,9 60  

BorD12 (TG)7 F: GGATTCCATACATTTCAAGTCG 40,9 62 207 Perfeito 

R: CAGCATGATTGGTCAAAACTG 42,9 60  

BorE7 (AG)5 F: TCTCTTATCCCAGCGAGGAA 50,0 60 206 Perfeito 

R: CACATTTCTCTCTCCATGCA 42,9 58  
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Tabela 2 - Sequências dos iniciadores incluindo nome, motivo, porcentagem de GC, temperaturas de 

anelamento, tamanhos esperados dos produtos em pares de bases (pb), e classificação de cada 

iniciador desenvolvido 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

Nome Motivo Sequência %GC Temp (ºC) Produto 

(pb) 

Classificação 

BorE9 (CA)10 F: TCCCTTCCTTAACTGCAAGC 50,0 60 198 Perfeito 

  R: CCTTGGTTTCATTGTGTGGA 45,0 58   

BorE12 (ATC)3 F: GTCATGCCAAGTTGTTTTTCC 42,8 60 191 Perfeito 

  R: AGGTGTTTAGGCGAAAGTGG 50,0 60   

BorF1 (TG)6(CT)17 F: CGTTCGTCCTGAAAATCTG 45,0 58 154 Imperfeito  

Composto 

  R: CATTTCCCAGTGCAAGACC 50,0 60   

BorF3 (CA)9 F: TCATTCGCTTTCACGCTATT 40,0 56 174 Perfeito 

  R: GCCTTTATTCCTACGTTCG 50,0 56   

BorF4 (CTT)3 F: CTTCCTTGATTGCCTTTATTG 40,9 58 142 Perfeito 

  R: TGCAGACCATTTGGAGTGA 47,3 56   

BorF5 (CA)6 F: GCGTGGACTAGCACTTTCTC 55,0 58 210 Perfeito 

R: GGGTGTGTTAGCCGAATTGTA 47,6 62  

BorF5_2 (AC)8 F: GACATACAATTCGGCTAACA 45,0 56 168 Perfeito 

  R: TGAAGGGTGAAGAGGACTGT 47,62= 60   

BorF8 (AG)15 F: CACGGGGACAATTAAAGGAA 45,0 58 182 Perfeito 

  R: TCGTTGATTGATGAGGATGC 45,0 58   

BorF9 (TATT)3 F: TCAACACACCACCACAATGA 45,0 58 122 Perfeito 

  R: AGCTATGCCCAGAAAAAGGA 45,0 58   

BorF12 (ATA)3 F: CCTCTCATGGGGCTAAAAGA 50,0 60 214 Perfeito 

  R: GGGCATTTTTCAACCTGAAC 45,0 58   

BorG3 (GT)7 F: GTGTCACCCACAGAACACAA 50,0 60 175 Perfeito 

R: TGTTTCCAAGAAGCTAATGCAG 41,0 62  

BorG4 (CA)16 F: TCCCTTTGTTTTCCATTGCT 40,0 56 209 Perfeito 

  R: TATCCACCAGCAACATTGAC 42,8 58   

BorG6 (GT)8 F: CGTGGACTAACAAGGACTGT 52,3 60 130 Perfeito 

  R: TAATTTCTGCTTGGCACTCC 42,8 58   

BorH6 (AC)10 F: CAAGCACCCTTCTCTTTTCC 50,0 60 160 Perfeito 

  R: GCTAAGGTTGATGGCAAATG 45,0 58   
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4.2 Condições de amplificação dos locos microssatélites 

 

Dentre os 31 iniciadores sintetizados, 13 amplificaram produtos utilizando-se o 

programa de TouchDown com a temperatura variando de 50
o
C a 60ºC e as condições de 

amplificação determinadas no item 3.3.2. Oito iniciadores amplificaram produtos utilizando-

se o programa TouchDown com a temperatura variando de 45ºC a 55ºC e dois com o 

programa TouchDown variando de 55ºC a 65ºC. Para os iniciadores BorA4, BoB10, BoB12, 

BorC2, BorE9, BorF3, BorF5 e F12 não foi possível a amplificação com a utilização deste 

programa. Para tanto foram testadas quatro temperaturas de anelamento para cada iniciador, 

sendo elas, 54ºC, 56ºC, 58ºC e 60ºC. As condições de amplificação também foram mantidas 

conforme as indicadas no item 3.3.2. Os iniciadores BoB12 e BoB10 amplificaram produtos 

com maior resolução sob a temperatura de anelamento de 56ºC, enquanto os iniciadores 

BorA4, BorC2, BorE9, BorF3, BorF5 e F12 não apresentaram produtos de reação, sendo 

então eliminados do estudo.  

Dentre os 25 iniciadores que apresentaram amplicons, ou seja, produtos de 

amplificação, 15 (60%) foram monomórficos para o grupo de indivíduos estudados. Contudo, 

isto não impede que em futuros estudos estes iniciadores passem a ser utilizados em outros 

grupos de indivíduos e apresentem polimorfismo. Este baixo índice de polimorfismo (40%) 

foi obtido também por outros autores trabalhando também com Bixa orellana. Carvalho et al. 

(2005) avaliando 60 genótipos de urucum mantidos em coleções de germoplasma, de diversas 

regiões do Brasil, concluíram que apenas três dos 21 locos isoenzimáticos foram polimórficos 

(14,3%). Tezotto et al. (2006), avaliando 27 acessos deste mesmo Banco de Germoplasma do 

IAC, observaram apenas 25,4% de locos isoenzimáticos polimórficos. 

 

4.3 Avaliação dos acessos do Banco de Germoplasma com os iniciadores desenvolvidos 

 

Os 10 iniciadores polimórficos desenvolvidos neste estudo foram utilizados para 

avaliar o conjunto de 63 acessos de urucum do banco de germoplasma mantido pelo IAC 

(Figura 5).  

Foram identificados 38 alelos polimórficos, variando de 2 (loco BorG3) a 6 alelos por 

loco (BorB10 e BorB12), obtendo-se uma média de 3,8 alelos por loco (Tabela 3). As 

freqüências alélicas variaram entre 0,016 e 0,68 (Figura 6). Dentre os 38 alelos, 7 (18,4%) 

apresentaram frequência inferior a 5% sendo considerados alelos raros. A preocupação na 

conservação destes alelos em baixa frequência se deve ao fato de que eles podem ser 
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facilmente levados a extinção pela deriva genética, o que não significa que os alelos mais 

frequentes possuam algum valor adaptativo.  

 

 

 

 

   
 

Figura 5 - Geis de poliacrilamida resultante da amplificação dos locos  BorC12 (A), BorF1 (B), BorG3 (C), 

BorB10 (D), e BorG4 (E) em 36 indivíduos de urucum 
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Tabela 3 – Parâmetros de diversidade genética avaliados na coleção de urucum (Bixa orellana) do Banco de 

Germoplasma do IAC, incluindo número de alelos (A), heterozigosidade esperada (He), 

heterozigosidade observada (Ho), PIC e índice de fixação de Wright (f) 

Locos Nº Genbank A He Ho PIC f 

BorB4 KC152853 3 0,525 0,204 0,406 0,614 

BorG3 KC152871 2 0,474 0,274 0,359 0,424 

BorC12 KC152859 3 0,464 0,229 0,404 0,508 

BorG4 KC152872 4 0,514 0,456 0,471 0,116 

BorA2 KC152850 3 0,514 0,158 0,464 0,665 

BorF5_2 KC152868 5 0,563 0,744 0,493 -0,326 

BorB10 KC152855 6 0,765 0,491 0,725 0,359 

BorB12 KC152856 6 0,505 0,196 0,531 0,671 

BorF1 KC152866 4 0,645 0,428 0,583 0,338 

BorE7 KC152864 3 0,614 0,000 0,533 1,000 

Média  3,8 0,572 0,362 0,497 0,439 

 

 

A heterozigosidade é uma medida da variabilidade genética que estima o quanto de 

variação existe numa população e como esta variação está distribuída em função dos alelos 

presentes em um determinado loco. Os valores de heterozigosidade esperada (He) variaram de 

0,464 (BorC12) a 0,765 (BorB10), com média de 0,572 (Tabela 3). Por outro lado, a 

heterozigosidade observada (Ho) variou de 0 (BorE7) a 0,744 (BorF5_2), com média de 0,362 

(Tabela 3).  

Quando plantas provenientes de populações diferentes são agrupadas e analisadas em 

um único grupo, como ocorre com acessos em bancos de germoplasma, a heterozigosidade 

esperada é geralmente maior do que a heterozigosidade observada, conhecido como efeito 

Wahlund (HARTL; CLARK, 1997). Por essa razão, as heterozigosidades esperadas 

excederam as obtidas para heterozigosidade observada em nove dos dez locos. 
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Figura 6 – Frequências alélicas dos 63 acessos de urucum (Bixa orellana) estimadas com 10 locos SSR  

 

Valores altos de f observados na maioria dos locos analisados permitem a 

interpretação de que os genótipos estudados estão submetidos a forte endogamia. A partir 

destes valores foi calculada a taxa de cruzamento aparente (Ta), obtendo-se um valor de 0,39. 

A partir deste valor, é possível interpretar que a taxa aparente de autofecundação, neste caso, 

foi de 0,61.  

A existência de cruzamentos entre aparentados gera autofecundação e, 

consequentemente, aumento da homozigosidade (RITLAND, 2002). Estes resultados estão de 

acordo com os obtidos por Rivera-Madrid et al. (2006), realizando polinizações controladas 

em acessos de urucum  em campo experimental no México, sugerindo que urucum pode 

tolerar ambos tipos de polinização, tendo registrado valores de polinização cruzada de 57% e 

auto-fecundação de 31,4%. Vilares et al. (1992) também concluíram pela existência de 

autofecundação natural em urucuzeiro.  

Bixa orellana é normalmente considerada, pela sua variabilidade em caracteres 

morfológicos, como uma planta de polinização cruzada (CARVALHO et al., 2005). Contudo, 

em plantas que normalmente são classificadas como alógamas, uma porcentagem de 

autofecundação geralmente ocorre, devido a inúmeros fatores, como a morfologia da 

inflorescência (SLEPER; POEHLMAN, 2006). A biologia reprodutiva de urucum ainda não 

esta bem explicada, contudo, Rivera e Flores (1988), indicaram que a posição das flores 

masculinas e femininas de urucum tendem a promover a autofecundação. 
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Um dado interessante foi obtido por Valdez-Ojeda et al. (2010) a respeito do 

coeficiente de Wright F. Os autores concluíram que para plantas com flores brancas foram 

observados altos valores de f (0,395), demonstrando excesso de homozigotos, enquanto para 

as variantes com flores rosas este coeficiente foi bem menor e negativo (-0,006), indicando 

excesso de heterozigotos. No experimento dos mesmos, utilizando cruzamentos não 

controlados, o valor do índice de fixação foi de 0,332, indicando alta homozigosidade, 

corroborando aos dados do atual estudo. 

De acordo com Ritland (1983), diversos fatores podem influenciar neste desvio, como 

seleção contra genótipos homozigotos, frequência desbalanceada de grãos de pólen na 

população. Resultados similares foram obtidos por Muluvi et al. (2004) em Moringa oleifera, 

uma espécie com sistema reprodutivo misto, utilizando marcadores AFLP, obtendo uma taxa 

de cruzamento de 0,74. Assim como urucum, esta espécie tolera a autofecundação. 

Cabe salientar que as taxas de cruzamento e autofecundação aparente são estimativas, 

e não substituem análises com progênies para determinação do sistema reprodutivo, sendo 

assim, necessários mais estudos para confirmar estes dados. 

O índice PIC refere-se ao potencial de um marcador em detectar polimorfismo dentro 

de uma população ou grupo de indivíduos. Este índice depende do numero de alelos 

detectáveis e da distribuição das frequências alélicas. Tem sido muito utilizado para inferir 

quão informativo é um marcador. Os valores de PIC observados neste estudo variaram de 

0,359 (BorG3) a 0,725 (BorB10), com média de 0,497 (Tabela 3). De acordo com Botstein et 

al. (1980), os marcadores BorB4, BorG3, BorC12, BorG4, BorA2 e BorF5_2 demonstraram 

ser moderadamente informativos devido aos valores de PIC estarem situados entre 0,25 e 

0,50. Os iniciadores BorB10, BorB12, BorF1 e BorE7 apresentaram valores de PIC superiores 

a 0,5 sendo considerados marcadores altamente informativos.  

O teste de aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg (Tabela 4) demonstra a 

ocorrência de desvios na proporção do Equilíbrio de Hardy-Weinberg em oito dos dez locos 

estudados a partir do valor p de probabilidade. Os locos que apresentam valores de ―p‖ abaixo 

de 0,05 não estão em equilíbrio. Apenas os locos BorG4 (0,3977) e BorF5_2 (1,000) 

aparentaram estar sob equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tal resultado já era esperado, uma vez 

que as premissas do Equilíbrio de Hardy-Weinberg determinam que as populações devem ser 

panmiticas, ou seja, com cruzamentos ao acaso, não ocorrendo autofecundação, o que não 

acontece com Bixa orellana. Além disso, trata-se de acessos de um banco de germoplasma e 

não populações naturais. 
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Tabela 4 - Teste exato de aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada loco  

Locos Valor p de probabilidade 

BorB4 0,0000 

BorG3 0,0009 

BorC12 0,0000 

BorG4 0,3977 

BorA2 0,0000 

BorF5_2 1,0000 

BorB10 0,0000 

BorB12 0,0000 

BorF1 0,0000 

BorE7 0,0000 

 

 

Os valores das distâncias de Rogers modificada estimados a partir dos marcadores 

SSR, variaram de 0 a 0,968, o que indica grande variabilidade para o conjunto de acessos 

avaliado. A análise de agrupamento para os genótipos avaliados apresentou estruturação em 

dois grandes grupos (Figura 7). O primeiro grupo foi formado pelos acessos da região Norte 

do Brasil, do estado de Rondônia, e também um acesso da região Centro-Oeste, da cidade de 

Cuiabá – MT. O único acesso oriundo de fora do país, do Peru, ficou agrupado com os 

acessos da região Norte, o que faz sentido em função da maior proximidade deste país com a 

região norte do Brasil e pertence também ao bioma Amazônia, local definido como centro de 

origem do Urucum. O segundo grupo foi formado pelos acessos da região Sudeste (São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) bem como de um acesso da região Centro-Oeste, da cidade de 

Cuiabá - MT. A separação entre os acessos de Rondônia dos acessos da região Sudeste ficou 

bem clara. A análise de Bootstraps revelou um valor de 74,8% suportando esse nó, dando 

consistência ao agrupamento formado. Os acessos de Cuiabá, por estarem em região 

intermediária (Centro-Oeste) ficaram separados, um em cada um dos dois grupos.  

Foi possível identificar duas duplicatas, uma em cada um dos dois grupos. No grupo 1 

dois acessos de Colorado do Oeste – RO apresentaram distancia genética igual a zero. No 

grupo dois, um acesso de Igaratá – SP não apresentou diferença genética frente a um acesso 

de origem desconhecida. Sugere-se, baseado nesta clara separação dos acessos nos dois 

grupos, que os acessos de origem desconhecida do primeiro grupo tenham se originado no 
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norte do país, enquanto que os acessos de origem desconhecida do segundo grupo sejam 

originados da região sudeste. 

Estes resultados vão de acordo com os obtidos por Carvalho et al. (2005), que 

apresentaram, em análise de agrupamento, clara diferenciação dos acessos de procedências do 

Norte, daqueles oriundos de outras regiões do país. Tezotto et al. (2006) avaliando 27 acessos 

deste mesmo Banco de Germoplasma do IAC, utilizando marcadores isoenzimaticos, 

puderam separar os acessos originários de Mato Grosso dos demais.  

Os valores de correlação obtidos com o teste de Mantel foram significativos, 

apresentando coeficiente de correlação de Pearson (r) igual a 0,367, indicando baixa 

correlação, embora significativa (P<0,01), entre as distancias genéticas e geográficas. Portela 

de Carvalho et al. (2005) utilizando marcadores isoenzimáticos também detectou que as 

diferenças genéticas correspondem a diferenças geográficas. No entanto, Medina et al. (2001), 

avaliando 36 genótipos de urucum coletados na Venezuela e no Brasil utilizando também 

marcadores isoenzimáticos, não observaram correlação entre as distâncias geográficas e 

genéticas.  No presente estudo, pode-se inferir que a correlação positiva e significativa se 

deva à estruturação dos acessos em dois grupos, sendo que acessos da região Norte (RO) 

encontram-se mais distantes tanto geograficamente como geneticamente dos acessos do 

Sudeste (SP, RJ e MG).  
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Figura 7 – Dendrograma obtido com o método de UPGMA e distância de Rogers modificada. Os acessos 

marcados em vermelho são oriundos da região Norte, os marcados em verde são da região Sudeste, 

enquanto os marcados em azul são da região Centro-Oeste. O acesso marcado em amarelo é oriundo 

do Peru e em preto encontram-se os acessos sem identificação (SI), de origem desconhecida 
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Para a análise da estruturação dos genótipos utilizando a abordagem bayesiana 

realizada pelo programa STRUCTURE 2.3, foram testados os valores de K variando entre 1 e 

10. Na Figura 8 estão representados os resultados das análises considerando os valores de 

K=2, K=3 e K=4. A partir do K=5 os agrupamentos se encontravam totalmente 

inconsistentes, por isso não estão representados. O melhor K foi estimado a partir das 

metodologias de Pritchard et al. (2000) e também de Evanno et al. (2005), sendo definido 

como K= 2 (Figura 9).   
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Figura 8 – Teste de atribuição para os 63 acessos do banco de germoplasma de urucum a partir de 10 locos 

microssatélites. No primeiro gráfico os genótipos foram classificados em dois grupos (K=2). No 

segundo gráfico, os acessos foram classificados em três grupos (K=3) e no terceiro gráfico, os 

acessos foram agrupados em quatro grupos (K=4). Os acessos estão representados pelas barras 

verticais coloridas. A mesma cor para genótipos diferentes indica que eles pertencem ao mesmo 

grupo. Cores diferentes no mesmo indivíduo indicam a porcentagem de alelos compartilhados com 

cada grupo. O eixo das ordenadas mostra o coeficiente de participação do indivíduo em cada grupo  
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Quando o número de K é aumentado de 2 para 3, verificamos maior consistência no 

grupo de acessos do sudeste, enquanto o grupo de acessos da região norte é subdividido. Os 

acessos 22 (Peru), 38, 44, 45, 46, 57 e 60 (Corumbiara-RO), 49, 51, 55, 56 e 59 (Colorado 

d’Oeste - RO), além de dois  acessos de origem desconhecida e os acessos 2 (Cuiabá-MT), 8 

(Tupi Paulista - SP) e 14 (Icem - SP) formaram um novo agrupamento (verde). Porém, 

quando aumentamos o número de k para 4, a maior parte dos acessos da região sudeste se 

subdivide, enquanto os acessos da região norte permanecem mais consistentes com relação ao 

valor de k=3.  

Aparentemente não há explicação biológica para as subdivisões em k=3 e k=4, 

confirmando que o valor de k=2, definido pelas metodologias de Evanno et al. (2005) e 

Pritchard et al. (2002), é o mais prudente para o grupo de acessos em estudo (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Valores de ΔK para cada valor de K. O maior valor de ΔK representa o valor ideal de K de acordo 

com o proposto por Evanno et al. (2005) 

  

 

O gráfico de barras resultante da análise bayesiana realizada com o programa 

STRUCTURE, com K=2 está representado na Figura 10. Nesta análise também foi verificada 

a existência de híbridos entre os acessos, caracterizando a migração de alelos entre os dois 

grupos. Os acessos 2 e 3 que foram classificados como pertencentes à região 1 apresentaram 

70,3% e 51,9% de probabilidade de eles, ou seus ancestrais, serem migrantes da  região 2. 

Este dado ajuda a explicar o fato do acesso 2 (Cuiabá-MT) ter sido agrupado distante do 

acesso 1 também de Cuiabá-MT.  
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Figura 10 – Análise da estrutura genética dos 63 acessos do banco de germoplasma de urucum a partir de 10 

locos microssatélites. Os genótipos foram classificados em dois grupos (K = 2). Acessos de cor verde 

são originados da região norte e condizentes com o primeiro grupo da análise de agrupamento e de 

cor vermelha são, em sua maioria, originados da região Sudeste e condizentes com o segundo grupo 

na análise de agrupamento 

 

 

A partir do número de grupos definidos na análise bayesiana realizada pelo 

software Structure, o conjunto de acessos foi dividido em dois grupos, que coincidiram com 

os grupos obtidos na análise de agrupamento (Figura 7), demonstrando a consistência dos 

dados obtidos.  A Tabela 5 apresenta os parâmetros que analisam a estrutura de diversidade 

genética como as estatísticas F de Wright e a estatística de Nei (1973) para cada loco.  

 
Tabela 5 – Estimativas dos índices de fixação de Nei (HS, DST', HT', GST', GIS) e Wright (FIT, FST e FIS) avaliados 

na coleção de urucum (Bixa orellana) do Banco de Germoplasma do IAC, considerando dois grupos 

gerados pela análise de estruturação 
 

Locos HS DST' HT' GST' GIS FIT FST FIS 

BorB4 0,315 0,399 0,714 0,559 0,323 0,697 0,510 0,382 

BorG3 0,462 0,038 0,5 0,076 0,39 0,446 0,077 0,399 

BorC12 0,461 0,043 0,504 0,085 0,504 0,546 0,086 0,503 

BorG4 0,507 0,019 0,526 0,036 0,062 0,116 0,035 0,083 

BorA2 0,518 0,09 0,608 0,148 0,525 0,605 0,149 0,536 

BorF5_2 0,551 0,003 0,554 0,006 -0,31 -0,315 0,006 -0,325 

BorB10 0,683 0,163 0,846 0,193 0,297 0,431 0,191 0,296 

BorB12 0,371 0,407 0,778 0,523 0,486 0,751 0,492 0,509 

BorF1 0,605 0,078 0,683 0,114 0,306 0,372 0,104 0,299 

BorE7 0,623 -0,014 0,609 -0,024 1,000 1,000 -0,026 1,000 

Média 0,509 0,123 0,632 0,194 0,361 0,483 0,183 0,368 
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Tabela 6 - Parâmetros de diversidade genética avaliados na coleção de urucum (Bixa orellana) do Banco de 

Germoplasma do IAC, considerando dois grupos gerados pela análise de estruturação, incluindo 

número de alelos (A), heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade observada (Ho), e índice de 

fixação de Wright (f) 

Grupos A He Ho f 

Grupo 1 34 0,488 0,355 0,272 

Grupo 2 38 0,517 0,299 0,387 

Total sem divisão 38 0,572 0, 632 0,439 
1
Grupo 1: acessos da região Sudeste; Grupo 2: acessos da região Norte. 

 

 

Os valores médios obtidos de FST (0,183) e GST' (0,194) indicam a existência de 

estruturação na amostra total e corrobora os resultados obtidos pela análise de agrupamento, e 

também com os dados obtidos pela análise de estruturação com o software STRUCTURE. Os 

valores médios de FIT (0,483) e HT’ (0,632) demonstraram a elevada diversidade genética no 

conjunto de acessos estudado. O fato de que os valores de FIS e (HS) GIS sejam maiores do 

que os valores de FST e GST para praticamente todos os locos, assim como os valores HS 

(0,509) demonstraram-se superiores aos valores de DST’ (0,123), indica a existência de maior 

diversidade dentro de cada grupo de acessos do que entre os grupos. Valdez-Ojeda et al. 

(2008) utilizando marcadores SRAP para avaliar acessos originários do México, também 

identificaram a existência de maior diversidade dentro dos grupos estudados (61,55%) do que 

entre eles (38,45%). É importante mencionar que os índices de Nei são os mais adequados 

para estudos com bancos de germoplasma, pois não tem os pressupostos de ancestralidade 

comum. 

É possível identificar que o grupo de acessos do Grupo 2 (região Norte) apresentou 

índices de diversidade superiores ao agrupamento 1 (região Sudeste). Os valores de 

heterozigosidade esperada e número de alelos, que são representativos da diversidade presente 

na amostra, apresentaram leve incremento quando comparados aos valores obtidos pelo 

Grupo 1 (Tabela 6). Outro dado interessante é que o Grupo 2 apresentou todos os alelos 

presentes no estudo, enquanto no Grupo 1 alguns alelos não estão presentes. Tal explicação 

pode ser devida ao fato dos acessos da região norte estarem mais próximos ao centro de 

origem da espécie, que é considerado como sendo na região Amazônica (SANDY-CUEN; 

BECERRA, 2003; CLEMENT et al., 2010).  

A manutenção do banco ativo de germoplasma de urucum possibilita a preservação do 

patrimônio genético e pode fornecer matéria prima para as atividades de melhoramento e 

fomento da cadeia produtiva da cultura. Para que ocorra um manejo mais eficiente desses 
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bancos é necessário um profundo conhecimento sobre a variabilidade genética contida nos 

mesmos. Neste sentido, os dados obtidos neste estudo foram muito importantes no sentido de 

que puderam separar os genótipos em dois grupos geneticamente distintos, o que pode ser 

utilizado na seleção de parentais divergentes para obtenção de híbridos em programas de 

melhoramento desta cultura. Além disso, os dados forneceram informações extras sobre a 

possível origem dos acessos sem identificação, pelo menos pode-se inferir a que região os 

mesmos pertencem.  
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5 CONCLUSÕES  

 

A partir das análises com marcadores moleculares conclui-se que existe significativa 

variabilidade entre os genótipos avaliados, com diferenciação dos genótipos da região Norte e 

da região Sudeste. 

Foi possível identificar que os acessos provenientes da região norte apresentam 

maior diversidade em comparação com os acessos da região Sudeste. Também foi possível 

identificar que a maior diversidade esta contida dentro dos grupos de acessos e não entre eles, 

sendo essa informação útil no planejamento de coletas para incremento do Banco de 

Germoplasma. 

Os iniciadores de microssatélites sintetizados neste estudo permitiram a detecção de 

alto grau de polimorfismo entre todo o conjunto de acessos estudados, indicando que os 

mesmos são adequados para emprego em estudos de diversidade genética em Bixa orellana. 

Os marcadores SSR sintetizados nesse trabalho poderão ser utilizados para a análise 

de genótipos de urucum, em estudos de diversidade, mapeamento genético e outras áreas da 

genética. 

Os genótipos analisados apresentaram um excesso de homozigose na maioria dos 

locos estudados, sugerindo forte endogamia, provavelmente resultante da ocorrência de 

autofecundação em urucum. 

Foi possível agrupar os acessos com origem desconhecida apenas pela região de 

provável origem destes acessos, permanecendo os mesmos ainda com suas informações de 

origem incompletas. 

Os marcadores SSR revelaram-se importantes ferramentas para a construção de 

perfis genéticos e de dispersão dos acessos avaliados, apresentando potencial para aplicação 

em programas de melhoramento genético e de conservação in situ e ex situ de urucum. 
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